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Referat af årsmødet den 24. januar 2023  

104 tilmeldte i år – to afbud i går – igen i år over 100 til stede til årsmødet 

1. Valg af dirigent  

Dirigenten er Bo – vanen tro 

2. Formandens beretning (CBJ)  

Et driftsår efter corona med mange flotte resultater. 

- To deltagere til EM-cross  

- Dansk mesterskab, holdmesterskab og bronze i cross 

Stævnedeltagelse i udlandet – både i Tyskland og Sverige.  

Udfordringer i forhold til stævnedeltagelse – færre har lyst til at konkurrere.  

Status på medlemmer: 87 aktive mod 95 sidste år.  

Ledelse af DAF 

- Mistillidsvotum: Bent Jensen og den tilhørende bestyrelse blev væltet  

- Lars Lindstrøm er ny direktør  

- Simone Frandsen er ny formand 

Mulighed for trænerkurser 

- Vi vil gerne investere flere penge i vores trænere: Vi har bl.a. mulighed for at sende dem på 

trænerkurser 

Mange arrangementer i 2022  - masser af motionsløb og sociale tiltag.  

Vi har opgraderet styrketræningsområdet.  

Drikkedunke til alle nuværende og kommende medlemmer.  

Fokus for 2023 

- Vi er nødt til at få nyt tidstagningsudstyr. 

- Videre med talentudvikling  

- Digitalisering af SAS 

 

3. Beretning fra udvalg  

a) Løbsarrangementer (Bo)  

To arrangementer i 2022 

Mizuno Silkeborg Half  

- 21.000 kr. blev tjent på Mizuno Half  

- Vi får 500 kr. pr. hjælper 

Almindsø-Stafetten  
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- Vi rækker længere ud geografisk – deltagere fra Holstebro og Herning  

- Deltagerantalltet: Corona svækkede antal tilmeldte, men i 2022 er vi på vej igen til +3000 

deltagere 

- Mange tilmeldte til walken i 2022  

- 250.000 kr. Gav Almindsø-Stafetten  

Mizuno Silkeborg Half + Almindsø-Stafetten = 271.000 kr. 

b) Skole-OL – også fremadrettet (Søren)  

Konceptskifte – forlod de mere traditionelle atletikdiscipliner og havde større fokus på fælles 

aktiviteter.  

Effekten blev en revitalisering af Skole OL – vi fik aktiveret eleverne på en hel anden måde.  

Klassen havde en større betydning for konkurrencen.  

Konceptet var en succes – fører Skole OL ind i fremtiden.  

4. Status på talentudvikling (Morten og Thomas)  

Det har været en svær fødsel for talentarbejdet. Vi er ikke kommet meget videre siden sidste år. 

Vi skal redefinere talentudviklingsarbejdet. 

Vi vil gerne lave talenttræning i den ældste gruppe. 

Vi har manglet et tilbud til dem, som virkelig vil noget med atletikken. God social ramme, men vi 

skal i højere grad imødekomme dem, som vil gøre noget ekstra ud af træningen.  

Forudsætter også vilje fra atleterne.  

Vi skal have flere trænere, så der kan komme større fokus på dem, som vil yde en ekstra indsats. Vi 

vil gerne have noget ud af træningen.  

Større fokus på at snakke med atleterne om, hvad det vil sige at gå til atletik (jf. ikonisk tegning). Vi 

vil gerne arbejde med angst for at konkurrere – rutine hjælper. 

Der skal både være plads til bredden og dem, som virkelig vil noget med træningen.  

Kræver økonomiske midler – skal laves et budget til bestyrelsen.  

Aldersgrænse på 14 år – ikke en rigid grænse; kigger individuelt på atleterne også. 

5. Digitalisering af SAS (Elisabeth)  

Vores udstyr er forældet. Vi skal have nyt tidstagningsudtstyr.  

Vi skal have tidstagningsanlæg som understøtter Roster, da det er DAF’s officielle stævne-

software. 

Tablets på øvelsesstederne i stedet for papir.  
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Nyt tidstagningsudstyr letter sekretariatet: Alle atleter er oprettet inden stævnet starter og 

efteranmeldelser og rettelser kan ske på øvelsesstederne.  

6. Arrangementer i 2023 – Motivation, sommerfest, overnatning (Elisabeth)  

Det sociale liv i SAK77 har været påvirket af corona. Vi skal have flere arrangementer, som kan 

genoprette det sociale liv: 

- Sommerfest i juni 

- Vi vil lave et arrangement med Eventyrsport og Lars Mars, hvor der vil være fokus på 

udøveren og mennesket – også fokus på forælderrollen.  

Større fokus på forældreinvolvering  

7. Ny trænergarderobe (Charlotte)  

Den velkendte grønne trænertrøje er udgået: vi skal derfor have ny trænergarderobe. 

Vi har fundet tre erstatninger til det udløbne tøj.  

8. Godkendelse af regnskab (Carmen) 

Regnskabet viser overskud.  

Nogenlunde samme indtægter som sidste år. 

187.835 kr. i overskud.  

Over 1 mio. på bankkontoen  

9. Fastsættelse af kontingent (CBJ – passive medlemmer)  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indmeldelsesgebyr for 2023.  

Efterskolekontingentet (halv pris) er udvidet til et eksil-kontingent.  

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Bo)  

Elisabeth afløser Carmen Fløjgaard som kasserer for to år. 

Det passer med at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år 

Michael Seindal er på valg som suppleant, men stiller op til bestyrelsen og blev valgt. 

Frida Sigurdardottir er ny suppleant. 

11. Valg af revisorer (Bo)  

Alle revisorer er genvalgt. 

12. Evt. og spørgsmål (CBJ) 

Spar Nord donerer 40.000 kr. til Almindsø-Stafetten.  

Vi vil lave noget ekstraordinært som markerer stafettens 40 års jubilæum.  
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Sport 24 og Sports Group Danmark er villige til at give flere præmiepenge.  

Tilladelse til at bære signalpistol er udløbet – vi skal bruge flere startere og måske lave et 

starterkursus. 

Forælderatletik hver søndag kl. 15 i atletikhallen. 

Vi skal have flere stævneberetninger fra stævner, som kan lægges på hjemmesiden. :Hvis nogen 

har lyst til at forbedre hjemmesiden, kan de henvende sig til Erik Terkelsen.  

 

 

Årets Pokaler: 

Årets forvandling: Liva Poulsen 

Årets SAK 77-medlem: Steen Hegelund 

Årets fund under 18 år: Thor Rytter Larsen  

Årets præstation: Malthe Bøgebjerg  

Årets fund over 18 år: Martin Skytte Glerup 

Årets ungdomsmedlem: Enya Thomesen 


